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एकदा एक गयीफ राकुडतोड्मा 
शोता.तो आऩल्मा ऩत्नीच्मा 
फयोफय एका छोट्मा झोऩडीत 

याशत शोता. 



एक ददलव तो आऩरी कुऱ्शाड 

घेलून जंगरात गेरा, त्माभुऱे 

तो एक भोठे झाड तोडू ळकेर. 



काशीलेऱ काभ केल्मानंतय तो थकरा आणण 

त्मारा बूक रागरी. तो आयाभ कयण्मावाठी 
फवरा, तय झाडालय त्मारा काशी वुंदय कफुतय 

ददवरे. 



राकुडतोड्मा बुकेरा शोता म्शणून तो फंदकु घेण्मावाठी 
घयी गेरा. म्शणज ेवंध्माकाऱच्मा जेलण्मात कफुतय 

भारून खाऊ ळकेर. 

 
ऩण त्मारा एकशी कफुतय भारू ळकरा नाशी. ते वगऱे 

उडून गेरे.भग एक कफुतय त्माच्मा जलऱ आरे. ते 
राकुडतोड्माच्मा फंदकुीलय फवरे आणण म्शणारे की, 
”जय त ूऩयत कधीच कफुतयांना भायणाय नाशी अव ेलचन 

ददरे तय तू ज्मा ज्मा लस्तूची इच्छा कयळीर त्मा 
वगळ्मा तुरा मभऱतीर. भग तू ळांततेत आणण भजेत 

जीलन जगळीर.” 

  
गयीफ राकुडतोड्मा आधी तय शे ऐकून खऩू फैचनै झारा 
ऩण त्माने लचन ददरे. 

 
राकुडतोड्माने एक भस्त घय आणण खऩू वाऱ्मा ऩैळांची 
इच्छा व्मक्त केरी.  
 



जेव्शा तो त्माच्मा ऩदशल्मा छोट्मा झोऩडीच्मा 
जागी आरा, तेव्शा त्माने ततथ ेएक वुंदय घय 

ऩादशरे. 

त्माच्मा ऩत्नीच्मा चशेऱ्मालय शास्म शोते आणण 

ती त्माच्मा स्लागतावाठी दयलाज्मात उबी 
शोती.  
 



काशी काऱ तो भजेत यादशरा.आता राकुडतोड्मारा  
चचतंा कयण्माची काशी गयज नव्शती. ऩण काशी 
ददलवानंतय राकुडतोड्मा अवभाधानी झारा. 
 
आता त्मारा एक भोठा भशार, वुंदय कऩड ेआणण घोडा 
ऩादशजे शोता. भग तो जंगरात ऩऱत गेरा. त्माने 
कफुतयारा फोरालरे आणण आऩरी इच्छा वांचगतरी. 
 



तो जेव्शा घयी आरा , तेव्शा त्माच्मा 
घयाच्मा जागी एक अद्भतु भशार उबा शोता. 
त्माची फामको वंुदय कऩड ेघारून, त्माच े

स्लागत कयण्मावाठी णखडकीत उबी शोती. 
 



 काशी काऱ तो खऩू खळुीत शोता. 
आता तो श्रीभंत आणण ळश्क्तळारी शोता. 
 
ळजेायच ेळतेकयी त्माच्माळी वन्भानाने आणण आदयान े

फोरत अवत.ऩण रलकयच तो ऩयत अवभाधानी झारा. 
 
तो ऩयत जंगरात गेरा. त्माने कफुतयारा फोरालरे आणण 

त्मारा याजा फनवलण्माव वांचगतरे. 

 



याजा झाल्मानंतय त्मारा स्लत्रा अचधकच ळश्क्तळारी आशोत 

अव ेलाटामरा रागरे. 

त्माने ळतेकऱ्मांना त्मांच्मा  जमभनीलय बराभोठा  कय बयण्माव 

बाग ऩाडरे.  ळतेकयी याजारा खऩू घाफयत शोते त्माभुऱे ते कय 

बयत. अळा प्रकाये शऱू शऱू कय गोऱा कयत राकुडतोड्मा खऩू 

श्रीभंत झारा.तयीऩण तो वभाधानी नव्शता. तो खयं तय एक 

याजा शोता, ऩण त्माच्मामळलामशी आजूफाजूरा दवुयेशी 
ळावनकत ेशोते. आता राकुडतोड्मारा वगळ्मा याजांचा याजा 
फनामच ेशोते.   
  

   

 



त्माने आऩल्मा ळतेकऱ्मांभधीर 

वगळ्मात भजफूत आणण ताकदीच े

रोक तनलडरे आणण त्माच े वैन्म 

उबायरे. 

 

भग त्माने आऩल्मा वनै्मारा फयोफय घेलनू एका ळजेायच्मा याजाच्मा 
भशारारा घेयाल घातरा. ज्माच्मालय त्मारा वलजम मभऱलण्माचा त्माने 

तनवचम केरा शोता. ऩण राकुडतोड्माच्मा वनै्मारा गोळ्मा आणण फाणांचा 
लऴााल झेराला रागरा.राकुडतोड्माच्मा वनै्माने कधी रढाई केरी नव्शती. 
त्मांना मदु्धाचा काशीच अनबुल नव्शता.त्माभऱेु त्मांनी आऩरे शत्माय खारी 
पेकून ददर ेआणण आऩल्मा ळतेाभध्मे ऩयत ऩऱून आर.े  

 





याजारा खऩू याग आरा, तो आऩल्मा भशाराच्मा 
फुरुजालय  चढरा आणण त्माने ततथ ेकफुतयारा फोरालरे 

आणण वांचगतरे, “भरा एक ळश्क्तळारी वळस्र आणण 

भशान वैन्म दे की त्माभुऱे भी फाकी वगळ्मा याजांच्मा 
याज्मांलय याज्म करू ळकेर.तेव्शाच भी वंतुष्ट शोईर.” 

 “नाशी” कफुतय म्शणारे, “भी तुरा ळांतीने आणण 

आनंदात याशण्मावाठी रागणाऱ्मा वगळ्मा गयजेच्मा 
लस्त ूददल्मा शोत्मा.आता तू जे भागत आशे ते तुरा 
कधीच मभऱणाय नाशी.” 

एलढे म्शणून कफुतय लय उडून गेरे आणण भशाराच्मा 
छतालय जाऊन फवरे.  

 



याजा यागाने लेडा झारा. त्माने 

आऩल्मा वौतनकांना कफतुयालय  

तोप चारलण्माचा आदेळ ददरा.  
 
तोपेचे गोऱे लायंलाय भशारारा 
छेदत शोत ेऩण कफतुय 

त्मांच्माऩावनू लाचत शोता. 
 
ळलेटी तोपमांच्मा गोळ्मांभऱेु 

भशार जऱून गेरा आणण 

त्माफयोफय राकुडतोड्माचे वाये 

धनऩण नष्ट झार.े 

  

 



तो ऩयत एक गयीफ राकुडतोड्मा झारा. श्जथे कधी 
भशार शोता, ततथ ेआता केलऱ एक झोऩडी यादशरी. 
 
योज राकुडतोड्मा त्मा जंगरात जात शोता श्जथे कफुतय 

याशत शोते. 
 
राकुडतोड्मा झाड ेकाऩून आऩल्मा ऩत्नीवाठी काशी 
खाण्मावाठी खयेदी करू ळकेर एलढेच ऩैवे तो कभलत 

शोता.एलढ्मालयच त्मारा वंतुष्ट यशाले रागत शोते. 
  

 
समाप्त 




